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ΤΑ κύρια χαρακτηριστικά της 
ελληνικής παιδείας, (πέρα 
απ' τα κύρια χαρακτηριστικά 
αυτής καθ' εαυτήν της 
διαδικασίας παιδείας σαν 
βασικοί ιδεολογικού µηχανι-
σµού) της (κυρίαρχης οµάδας 
σε οποιουδήποτε τύπον κοι-
νωνική οργάνωση για παρα-
γωγή, αναπαραγωγή και 
παγίωση της κυρίαρχης 
ιδεολογίας), είναι η µουσειακή κι 
αναχρονιστική φύση της, οι 
απαρχαιωµένες κι αυταρχικές 
δοµές της, κι οι αντιδηµο-
κρατικές σε κάθε επίπεδο 
λειτουργίες της. 
Ακόµα, - η γεωγραφική χω-

ροθέτηση των σχολειών και των 
Πανεπιστηµίων µας - ο τρόπος 
οργάνωσης τους - τα προγράµ-
µατα σπουδών τους - η έλλειψη 
οποιασδήποτε σύνδεσης τους 
µε τα συγκεκριµένα προβλή-
µατα και τις ανάγκες της 
πατρίδας µας και της 
ελληνικής κοινωνίας - οι 
απαράδεκτες διακρίσεις ατό 
διδαχτικό προσωπικό - η 
απουσία οποιασδήποτε 
ουσιαστικής συµµετοχής των 

δάσκαλων, των φοιτητών και 
µαθητών και των κοινωνικών 
φορέων σ' όλες τις διαδικασίες 
λήψης απόφασης για τα 
θέµατα πού τους αφορούν - 
οι πολυδιάστατες ανισό-
τητες στην προσπέλαση σ' 
ανώτερης βαθµίδας σχολειά 
για τα Ελληνόπουλα - ή 
συµπαροµαρτούσα παρα-
παιδεία των κάθε τύπου 
φροντιστηρίων - οι αδιέξοδες 
διαδικασίες των εισαγωγικών 
εξετάσεων και ή συνακόλουθη 
φοιτητική προσφυγιά - τα 
στεγανά κι η ανισοτιµία 
ανάµεσα σε τύπους σχολείων -η 
απουσία του οποιουδήποτε 
αξιόπιστου επαγγελµατικού 
προσανατολισµού - η παρα-
γωγή αποφοίτων µε πτυχία- 
«τυπικά προσόντα», ξεκοµ-
µένων απ' τις ανάγκες του 
τόπου και προορισµένων να 
επανδρώσουν τους 
γραφειοκρατικούς – κατανα-
λωτικούς µηχανισµούς µιας 
εξαρτηµένης και περιθωριακής 
οικονοµικής «ανάπτυξης» προ 
γραµµατισµένης σε κέντρα 
έξω απ' την Ελλάδα και µιά 

σειρά άλλες «ιδιοτυπίες» της 
ελληνικής παιδείας, οροθετούν 
την ποιότητα της, τις 
δυνατότητες και τις προοπτικές 
της στις συγκεκριµένες σηµε-
ρινές κοινωνικοοικονοµικές και 
πολιτικές συνθήκες του τόπου 
µας. 
2. Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΤΑ 
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΟΥ-ΣΙΑΣ 
ΤΗΣ Ν.∆. 
 
Η αντικειµενικά οριακά εξωρα-

ϊσµένη δεξιά πού διαδέχτηκε την 
ξενοκίνητη φασιστική στρα-
τιωτική δικτατορία, κάτω απ’ 
την πίεση των φορέων των 
δασκάλων, των φοιτητών, των 
µαθητών των κοινωνικών 
φορέων και των επιστηµονικών 
οργανώσεων για βαθειά 
δηµοκρατική αλλαγή στην 
παιδεία (φυσική συνέπεια 
άλλωστε της παλλαϊκής απαί-
τησης για εκδηµοκρατισµό των 
δοµών και των λειτουργιών σ' 
όλους τους τοµείς της δηµό-
σιας ζωής), αναγκάσθηκε να 
υιοθετήσει (κι αυτό σε κάποιο 

βαθµό θα µπορούσε να εκ-
φράζει και κάποιες δικές της 
επιλογές, παραµονές µιας 
χωρίς όρους ένταξης στην 
ΕΟΚ που «αντί πάσης θυσίας» 
επιδιώκει) κάποιον είδους περι-
θωριακές αλλαγές που θα 
µπορούσαν να συνοψισθούν 
απλά σ' ένα ελεγχόµενο και 
καθοδηγούµενο απ' την κυ-
ρίαρχη τάξη και τα 
συµφέροντα της «εκσυγχρο-
νισµό» της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. 
Με τη διαφορά ότι αυτός ο εκ-

συγχρονισµός δεν θάπρεπε 
να αγγίξει και να θίξει την 
ουσία των δοµών της Παιδείας 
του τόπου µας, παρά µόνο 
ατό βαθµό πού τ' αποτε-
λέσµατα του θα εξωράιζαν 
απλά τη βιτρίνα της, δια-
τηρώντας σαν κόρη οφθαλµού 
την µέχρι τώρα λειτουργία της. 

Έτσι, ακόµα κι ή περιορισµέ-
νη εισαγωγή της ∆ηµοτικής 
πού ένας φανατικά καλόπιστος 
θα παραδεχόταν σα θετικό 
στοιχείο της κυβερνητικής πολι-
τικής παιδείας, δεν ήταν τίποτε 
άλλο παρά το επιστέγασµα 
πολύχρονων αγώνων του λαού 
µας, που µαζί µε πολλές άλλες 
µεταρρυθµίσεις επιχειρήθηκε να 
θεσµοθετήσουν στο µικρό 
διάλειµµα δηµοκρατικής διακυ- 
βέρνησης της πατρίδας µας 
το 64 - 65, και όπως όλοι θα 
θυµόσαστε συνάντησαν τη 
λυσσώδη αντίθεση της δεξιάς, 
της ποιας δεξιάς που 12 
χρονιά αργότερα - µε τόση 
καθυστέρηση - αναγκάσθηκε να 
τα αποδεχθεί. 
Η στροφή στην τεχνική 

παιδεία πού µηχανιστικά και 
απρογραµµάτιστα υιοθέτησε κι 
επέβαλε η κυβέρνηση, χωρίς τη 

δηµιουργία της απαραίτητης 
υποδοµής, χωρίς ουσιαστική 
σύνθεση, µε το ανύπαρκτο 
άλλωστε πενταετές σχέδιο 
«οικονοµικοκοινωνικής ανάπτυ-
ξης», χωρίς γνώση των δυνα- 
τοτήτων φυσικών κι 
ανθρώπινων του τόπου µας 
κατ των αναγκών µιας 
ανεξάρτητης κι αυτοδύναµης 
διαδικασίας εθνικής και περιφε-
ρειακής ανάπτυξης, δεν ήταν 
τίποτε άλλο παρά η πειθήνια 
συµµόρφωση µας στον 
περιθωριακό ρόλο της πατρίδας 
µας πού καθόρισαν οι προστά-
τες µας µε γνώµονα φανερά τα 
δικά τους συµφέροντα. 

Έτσι τα Κέντρα Ανώ-
τερης Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης αποφασίσθηκαν, χρη-
µατοδοτήθηκαν κι οργανώ-
θηκαν από τη ∆ιεθνή Τράπεζα 
και τους εκπαιδευτικούς της 
συµβούλους του CAL ΡOLΥ 
που πριν απ' την Ελλάδα 
εφάρµοσαν ακριβώς το ίδιο 
πρόγραµµα σε αντίστοιχα 
«αναπτυσσόµενη» χώρα της 
Αφρικής. 

Η ∆εξιά, η Παιδεία και 
οι Προοδευτικές ∆υνάµεις 

Του ∆ρ ΜΗΧ. ∆ΗΜ. ΡΟΚΟΥ 

Γενικού Γραµµατέα του ΤΕΕ 
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Θα µπορούσαµε να πούµε 
ότι o στόχος της κυβερνητικής 
πολιτικής στα τρία χρόνια πού 
πέρασαν ήταν γενικά η 
χρησιµοποίηση κι ή καπηλεία 
της «δηµοκρατικής διαδικα-
σίας» για το πάγωµα των 
ουσιαστικών προβληµάτων, την 
ανάπτυξη ψευδοαντιθέσεων 
ανάµεσα σε φορείς της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας και την 
αποδοχή των πιο ανώδυνων 
µεταρρυθµίσεων που διαφή-
µιζε κατάλληλα για να 
αποπροσανατολίσει - χωρίς 
να το καταφέρνει - τους φορείς 
που νοµιµοποιούνται να 
παλεύουν για µια παιδεία 
στην υπηρεσία του τόπου κατ 
του λαού. 
Αν µπορούµε να ξεχάσουµε τις 
αντιδηµοκρατικές, στεγανές τρί-
χρονες διαδικασίες για τον πε-
ρίφηµο ΝΟΜΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ 
για τα Α.Ε.Ι. ερήµην όλων των 
ενδιαφεροµένων, το ουσιαστικό 
από µεριάς της κυβέρνησης 
θάψιµο του θέµατος κατ την 
ευκαιριακή προώθηση των 
συµφερόντων τµηµάτων του 
για να αποπροσανατολισθεί το 
φοιτητικό κίνηµα, κι ακόµα την 
αγνόηση απ' την κυβέρνηση 
της ξεκάθαρης κατ µοναδικής 
ποιότητας στην ελληνική ζωή, 
δηµιουργικής συµβολής της 
ΕΦΕΕ, του Ε∆Π, του ΤΕΕ, του 
Π.Ο. των οργανώσεων των 
επιστη-µόνων, µε την κοινή 
πρόταση τους για    έ ν α ∆ Η 
ΜΟΚΡΑ-ΤΙΚΟ ΝΟΜΟ - 
ΠΛΑΙΣΙΟ για τα Α.Ε.Ι., 
πρόταση µε την όποια 
ιδεολογικοπολιτικά και 
πρακτικά συµπαρατάχθηκε 
αµέσως το ΠΑΣΟΚ µε 
απόφαση του Εκτελε- 
στικού του Γραφείου, κατ µε 

την οποία συµφώνησαν µε τον 
ένα ή άλλο τρόπο όλα 
ανεξαίρετα τα κόµµατα της 
Αντιπολίτευσης. 
Η εναλλακτική δηµοκρατική λύ-
ση, πού πρότειναν οι πανεπιστη-
µιακοί φορείς πού αντικειµενικά 
ανέβαζε κατ την ποιότητα της 
διεκδίκησης από την απλή 
καταγγελία, στην τεκµηριωµένη 
κι οµόθυµα αποδεκτή 
δηµιουργική συµβολή έπεσε στο 
κενό, στο βωµό της 
παντοδύναµης συντη-ρητικής κυ-
βερνητικής πλειοψη-φίας. 

 
3. ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ  ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 
Μια που η παιδεία δεν µπορεί 
παρά να υπηρετεί την 
πολιτική κατ τις επιλογές της 
πολιτικής εξουσίας, µια 
προοδευτική πολιτική για την 
παιδεία είναι φυσικό να 
ασκηθεί µόνο από µια προο-
δευτική κυβερνητική πλειοψη-
φία.  
Άρα οι προϋποθέσεις υλοποί-
ησης µιας δηµοκρατικής 
αλλαγής στην παιδεία καθορί-
ζονται καταλυτικά απ' τη φύση 
της κυβερνητικής εξουσίας και 
των κοινωνικών δυνάµεων που 
αυτή εκφράζει. 
Έτσι ενώ µια δηµοκρατική 
πλειοψηφία είναι έτοιµη να υλο-
ποιήσει τη δηµοκρατική αλλαγή 
στην παιδεία κι αυτό 
αποδείχνεται απ' τα κοινά 
σηµεία των προ γραµµάτων 
κυβερνητικής πολιτικής των 
προοδευτικών πολιτικών δυνά-
µεων που παλεύουν για τη 
δηµοκρατική κοινωνική αλλαγή 
στην πατρίδα µας, και που αντι-
κειµενικά συµπαρατάσσονται 

µε τις «εσείς και τους αγώνες 
των εκπαιδευτικών και 
κοινωνικών φορέων, µια «νεοδη-
µοκρατική» ή ανάλογου τύπου 
πλειοψηφία αντικειµενικά θα 
επιχειρήσει ν' αντιπαρατεθεί µε 
όλα τα µέσα στην ουσιαστική 
πρόοδο της παιδείας στον 
τόπο µας. 
Μένει λοιπόν σ' αυτή την περί-
πτωση στους δάσκαλους και 
τους φοιτητές, στις οργανώσεις 
των επιστηµόνων και των 
εργαζοµένων, ν' αγωνισθούν µε 
τεκµηριωµένες και πειστικές 
θέσεις, µε σύµπνοια και 
συναγωνιστικότητα µε σωστή 
στρατηγική και τακτική: 
- Για να εκδηµοκρατισθούν 
οι δοµές κι οι λειτουργίες των 
σχολείων κατ των 
Πανεπιστηµίων.  
-Για να αναθεωρηθούν τα 
προγράµµατα σπουδών. 
-Για να είναι ή παιδεία 
κοινωνικό δικαίωµα κάθε 
πολίτη ανεξάρτητα απ' τις 
κοινωνικές κι άλλες ανισότητες 
που θεσπίζει ο τύπος της 
σηµερινής κοινωνικής 
οργάνωσης της χώρας µας. 
-Για να µπορεί το κάθε 
Ελληνόπουλο κι ο κάθε 
εργαζόµενος να έχει στον τόπο 
του ευκαιρίες µόρφωσης, απ' 
την ηλικία της διαµόρφωσης του 
δηµιουργικού κατ δηµοκρατικού 
χαρακτήρα του (παιδικός 
σταθµός - νηπιαγωγείο - 
βασικό εννιάχρονο τώρα 
κατ δωδεκάχρονο αργότερα 
σχολειό) µέχρι την 
επιστηµονική κι επαγγελµατική 
ελεύθερη επιλογή του (τεχνικά 
σχολειά - Πανεπιστήµια - 
Πολυτεχνεία) κατ ακόµα σ' 
όλη τους τη ζωή µε τη 
συνεχιζόµενη εκπαίδευση. 

- Για να υπηρετεί ή 
παιδεία τις συγκεκριµένες 
ανάγκες της ελληνικής 
κοινωνίας κατ να προετοιµάζει 
ολοκληρωµένους πολίτες, 
τεχνικούς, επιστήµονες κι επαγ-
γελµατίες, άξιους κι 
υπεύθυνους παραγωγούς κατ 
δηµιουργούς. 
 
4. Η ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ-
∆ΕΙΑ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
 
Η κάθαρση στην παιδεία απ' 
τη στιγµή πού αποπει-ράθηκε 
να θίξει οριακά κι επιδερµικά 
τους συνεργάτες (κι όχι όλους), 
της δικτατορίας στο χώρο της 
εκπαίδευσης σαν πρόσωπα, κι 
όχι σα φυσική συνέπεια των 
αντιδηµοκρατικών δοµών κατ 
λειτουργιών της παιδείας µας 
σαν ιδεολογικού µηχανισµού 
ταγµένου στην εξυπηρέτηση 
των συµφερόντων της 
άρχουσας τάξης, ήταν εξ 
ορισµού ατελής, ασαφής κι 
αποπροσανατολιστική για το 
φοιτητικό κίνηµα, που το 
µετέτρεψε για λίγο καιρό σε 
«κυνηγούς» κεφαλών, για µια 
υπόθεση που η ίδια ή πολιτεία 
είχε ολόκληρη την εθνική, 
πολιτική και ηθική ευθύνη να 
εκκαθαρίσει αποφασιστικά. 
Έτσι σήµερα βλέπουµε όχι µό-
νο να επανέρχονται οι µε 
κάποιο τρόπο «τιµωρηθέντες» 
συνεργάτες της δικτατορίας στα 
πόστα τους, αλλά και να 
προωθούνται και να εξελίσ-
σονται σκανδαλωδώς, σε µια 
προσπάθεια της κυβέρνησης 
να ολοκληρώσει τη διαδικασία ι-
στορικού συµβιβασµού 
ανάµεσα στο καλούµενο φωτι-
σµένο κι αντιδικτατορικό κοµ-
µάτι της δεξιάς και στο κοµµάτι 

της πού αποτέλεσε την ή 
ταυτίστηκε µε τη δικτατορία. 
Τι πρέπει να γίνει τώρα. 

Όλοι οι φορείς της πανεπιστη-
µιακής κι εκπαιδευτικής γενικώ-
τερα ζωής, οι οργανώσεις των 
εργαζοµένων επιστηµόνων κι 
όλα τα προοδευτικά κόµµατα της 
Αντιπολίτευσης, βάζουν ενώ-
µένοι και δυνατοί το πρόβληµα 
στη σωστή του βάση. 
ΖΗΤΑΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΕΚ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ 
∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΜΑΣ, ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗ 
ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ, ΝΑ ΕΚ-ΤΡΕΦΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΙ ΥΠΗ-
ΚΟΟΥΣ, ΜΟΝΟ∆ΙΑΣΤΑΤΟΥΣ 

ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΡΟΥΣ,  
«ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ». 
Η κοινή πρόταση π.χ. των 
προοδευτικών δυνάµεων στο 
Πανεπιστήµιο για ένα 
∆ηµοκρατικό Νόµο - Πλαίσιο 
για τα Α.Ε.Ι. και µια σωστή 
αγωνιστική στρατηγική και 
ταχτική για τη διεκδίκησή του, 
δίνουν ένα σαφές παράδειγµα 
για το τι πρέπει να κάνουµε για 
να υπάρξει ουσιαστική κι 
αποτελεσµατική και µόνιµη κά- 
θαρση στο χώρο της Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης. 
 
 5. Η «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΙ 
ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 
 
Η «εκπαιδευτική µεταρ-
ρύθµιση» της Νέας 
∆ηµοκρατίας στην καλύτερη 
περίπτωση αποτελεί ένα 
καθυστερηµένο κι ετεροπροσ-

διορισµένο «εκσυγχρονισµό» 
της εκπαίδευσης που επιβλή-
θηκε από εσωτερικές (φοιτη-
τική κατ συνδικαλιστική δύνα-
µη) κι εξωτερικές (δανειο-
δότηση π.χ. από τη ∆ιεθνή 
Τράπεζα) αιτίες. 
Οι προοπτικές της είναι, απ' 
τη µια µεριά να τηρηθεί στο ε-
λάχιστο δυνατό - 
απαραίτητο, και καθαρά 
«ποσοτικό» ποσοστό, κι απ' 
την άλλη να υπερδιαφηµισθεί 
για να δηµιουργήσει στον α-
πληροφόρητο πολίτη την 
διαστρεβλωτική ψευδαίσθηση 
µιας «αλλαγής», πού στην 
ουσία είναι ο αναγκαίος πια στη 
σηµερινή πραγµατικότητα, 
«εξωραϊσµός» της βιτρίνας κατ 
µόνο, της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στην πατρίδα 
µας. 
Ταυτόχρονα η «εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση» θα επιχειρηθεί 
απ' τη σηµαντικά συρρικ-
νωµένη µετά τις εκλογές Νέα 
∆ηµοκρατία και τους 
θεληµένους ή αθέλητους συµ- 
µάχους της, να χρησι-
µοποιηθεί για να 
τελµατωθεί, στ ' όνοµα µιας 
κατ' επίφαση κατ παραπλα-
νητικής δηµοκρατικής δήθεν δια-
δικασίας, ο αποφασιστικός 
αγώνας των φορέων της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας 
στον τόπο µας για µια παιδεία 
σύγχρονη και δηµοκρατική 
ταγµένη στην υπηρεσία του 
τόπου και του λαού. 
 
 
 

Εξόρµηση, Παρασκευή, 25 
Νοέµβρη 1977 

 
 


